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  چكيده
 ايران در جنسيت بر مبتني شدة تعديل شاخص بر تأكيد با انساني توسعة ،حاضر مقالة در

 و تطبيقي روش فتهر كار به روش. است شده مقايسه آن همساية كشورهاي با و ارزيابي
 .است 2013 سال در ملل سازمان انساني توسعة گزارش هاي داده از هداستفا با اسنادي

 هاي رديف در زنان توسعة هاي شاخص لحاظ به ايران كه است آن از حاكي نتايج
 شاخص اين اجزاي مالحظة اما ،دارد قرار باال انساني توسعة با كشورهاي جدول انتهايي
 جهاني متوسط از زنان آموزش و سالمتي هاي شاخص زمينة در ايران كه است آن گوياي

 ،ديگر طرف از. است كرده عمل بهتر باال يافتگي توسعه با كشورهاي متوسط و
 تشخيص براي خوبي معيار      ًلزوما  كار بازار و مجلس در زنان مشاركت هاي شاخص
 براي كارامدتر هاي شاخص تعريف و رود نمي شمار به هاكشور زنان يافتگي توسعه
 .است ضروري جامعه در زنان اقتصادي و سياسي موقعيت ارزيابي
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 توجه اما ،گيرند مي سراغ بشر تاريخ ادوار در اغلب ،شود مي مشاهده بسياري اديان و
 نخست توجه كانون. گرفت شكل اروپا در صنعتي انقالب ظهور با توسعه بهجدي 
 صنعتي انقالب پيامدهاي افزايش با اما ،بود بازار و تكنولوژي بر تأكيد با اقتصادي توسعة

 هاي آسيب افزايش مهاجرت، افزايش جمعيت، افزايش نشيني، حاشيه افزايش شكل به
 انساني و اجتماعي ابعاد ويژه به ،توسعه ديگر ابعاد به توجه ،بزهكاري و جرم اجتماعي،

 شمار به انساني يهدف و آرمان مثابة به توسعه و )15 :1377 كارني،(يافت  اهميت توسعه
 از يكي پردازي، نظريه و سنجش و تعريف در توسعه به مربوط رويكردهاي از فارغ. آمد

 شاخص جهان، كشورهاي نيافتگي توسعه يا يافتگي توسعه بحث در مهم هاي مقياس
 اين در جنسيتي نابرابري شاخص. كرده است ارائه ملل سازمان كه است انساني توسعة
 .شود مي گرفته كار به زنان انساني توسعة وضعيت بررسي براي زمينه

  .شود مقايسه مي اش همسايه كشورهاي با شاخص اين با ايران ،حاضر مقالة در
 

 تحقيق ضرورت و اهميت .2

 و بارز ابعاد از يكي اقتصادي ـ اجتماعي هاي مؤلفه و انساني  توسعة شاخص زيابيار
 هاي شاخص به پرداختن لزوم. كشورهاست مرتبط هاي اقدام و ها موفقيت بازنمايي برجستة
 :شود مي خالصه زير موارد در انساني توسعة

 را ها پيشرفت سازد مي قادر را ها آن متبوع هاي دولت و مردم انساني توسعة شاخص .1
 شاخص چنين هم. كنند تعيين اولويت ياسيس دخالت براي و يابي ارز زمان طول در

 هاي مقايسه امكان گوناگون كشورهاي در آمده دست به هاي تجربه ميان مذكور
 .كند مي فراهم رااي  آموزنده

 ارزيابي در منفي يا مثبت گذاري ارزش و انتقادي رويكرد اتخاذ امكان تطبيقي مطالعة. 2
 .كند مي فراهم را توسعه هاي شاخص

 مبتني     ِدقيق  و علمي تدابير به مربوط بايدهاي و الزامات كه كند مي فراهم را امكان اين. 3
 در  گرايانه واقع ريزي برنامه با و بشناسيم ال ايده اهداف تحقق براي را موجود هاي واقعيت بر

 .برداريم گام اهداف اين تحقق راستاي

 در. شود مقايسه اش همسايه كشور نه با ايران وضعيت شده است تالش مقاله اين در
در  كه ،كشورها از ديگري گروه و همسايه كشورهاي با ايران ،1404 انداز چشم سند

  .است شده مقايسهشود،  مي شامل را كشور 26 مجموع
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 اطالعات گردآوري و پژوهش روش. 3

 گزارش ازها  داده. است اي خانه ـ كتاب اسنادي روش پژوهش اين درشده  استفاده روش
  .است آمده دست به 2013 سال در )HDR( متحد ملل سازمان توسعة
 

 پژوهش هاي پرسش .4

 ارمنستان، افغانستان،( شهمسايگان ميان در زنان حوزة در يافتگي توسعه لحاظ به ايران
  ؟دارد جايگاهي چه) تركمنستان تركيه، عربستان، پاكستان، كويت، عراق، آذربايجان،

 

 تحقيق هاي محدوديت. 5

 انساني، توسعة رويكرد در. است مطلوب شرايط به موجود شرايط از تغيير فرايند ةتوسع
 با. دارد نام توسعه جامعه افراد آحاد بالقوة انساني شخصيت تحقق براي الزم شرايط ايجاد
 آن تعريف در تفاوت به گوناگون هاي فرهنگ در مطلوب شرايط ميان تفاوت ،تعريف اين

 كشورهاي در توسعه ادبيات كه جا آن از. گردد بازمي انساني بالقوة شخصيت از فرهنگ
 انسان به شاننگاه نوع و يافتگي توسعه هاي شاخص است، يافته رواج و گرفته شكل غربي
 ،زنان به مربوط مسائل به نگاه اين. است شده ايجاد داري سرمايه نظام اهداف اساس بر نيز

 بازار شرايط يعني، منزل از خارج در مردان با زنان آن در كه داند مي يافته توسعه را اي جامعه
 .باشند داشته ي برابرحضور سياست و كار

 اسالم. است ديگر اي گونه به كامل انسان به اسالمي نظام ديدگاه كه است حالي در اين
 به      ًلزوما  كه است داده قرار هدف را مردان و زنان ميان عدالت ،جنسيت به مربوط مسائل در

 ازيك  هر وري بهره به توجه سياست حوزة در ني استگفت مثال براي. نيست تساوي معناي
 اسالم نظر مد ،شود مي ناشي يك هر هاي مندي توان و شخصيت در تفاوت از كه ،گروه دو

 غير در ايشان از يك هر دادن قرار و است متفاوت مردان و زنان كارايي ،منظر اين از. است
 .است عدالت خالف ،خود موضع

 زن دربارة ويژه به و داند مي كامل شخصيت را انسان از شخصيتي چه اسالم كه اين اما
 اين با. اند كرده دربارة آن تحقيق محققان از بسياري كه است اي مقوله دارد نظري چه كامل
در  است الزم ،است كيفي يافتگي توسعه ابعاد ساير مانند ها ويژگي اين كه جا آن از ،حال

 هايي شاخص ؛شود تعريف يمك هاي شاخص شانيبرا جامعه سطح در شان گيري اندازه راستاي
 ساير مانند نيز مقاله اين ،بنابراين .اند كرده غفلت  ة آندربار گران پژوهش سفانهأمت كه
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 با ؛است كرده استفاده ملل سازمان توسعة گزارش در موجود اطالعات از ،مشابه هاي مقاله
 .داند نمي زنان يافتگي توسعه ةدهند نشان را ها شاخص اين از برخي      ًلزوما  كه اين

 مثال براي ؛دارد هايي ضعف نيز كنندگان تعيين خود ديد از ذكرشده هاي شاخص البته
 بارةدر يا شود نمي منظور محلي سطح در پارلمان در زن نمايندگان تعداد مانند نماگرهايي

 قرار نظر مد زنان اشتغال ميزان يا درامد خصوص در اطالعاتي كار، بازار در مشاركت نرخ
 داري خانه امور در شانوليتئمس به توجه با زنان زماني محدوديت به چنين هم. گيرد نمي

 و فيزيكي خستگي و كاهش را زنان فراغت اوقات امر اين     ًطبعا . شود نمي پرداخته
  ).ملل سازمان سايت( دهد مي افزايش را شاناسترس
 

 مفاهيم تعريف .6

       توسعه       چيستي     1.6
 فراينـد  آن و است يافته رواج اقتصاد در 1940 دهة از كه است اصطالحي اقتصادي توسعة
 مطلـوب  شـرايط  كـه  ايـن  دربارة توافقي هيچ. است مطلوب وضع به موجود وضع از تغيير

 معيارهـا  از برخـي دربـارة   ،همه اين با). 21: 1378 نيكسون، و كلمن( ندارد وجود چيست
 ايـن  طـرح  بـا  نيـاز  مورد هاي ارزش ،گويد مي) 1972( سيرز كه چنان هم. شده است توافق
 .شد خواهد مشخص چيست ها انسان بالقوة شخصيت تحقق براي الزم شرايط كه پرسش

 روشن زمان گذشت با اما بود، مترادف اقتصادي رشد با توسعه 1970 دهة از قبل تا
 و فراوان بيكاري عمومي، فقر دليلبه  كه آن بدون كند رشد است ممكن اقتصاد كه شد

 و توليد مدرن تكنولوژي فقدان وجود با است ممكن اي يابد توسعه اجتماعي هاي نابرابري
 اقتصادي توسعة كه حالي در ؛كند طي را صعودي روند كماكان فقر و زيربنايي تغييرات
 ابعاد تدريج به بنابراين .)8- 7: 1381 باغيان، قره( است اقتصادي رشد با همراه هميشه
 جانبه همه ينديافر توسعه مفهوم جديد تلقي. شد افزوده اقتصادي ةتوسع به تري بيش
 شامل زيستي شرايط بهبود در ثرؤم عوامل همة بلكه ،اقتصادي عوامل فقط نه كه است
  .گيرد مي دربر را سياسي و فرهنگي اجتماعي، عوامل
  
 توسعه گيري اندازه 2.6

 را توسعه كه اهدافي يا معيارها از بسياري. است دشوار كاري توسعة نسبي سطوح سنجش
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 هاي شاخص از استفاده با بايد معيارها اين .اند كيفي كنند مي قضاوت آن مورد در يا ارزيابي
  . شوند گيري اندازه كمي

ـ  خواسـتار  گران تحليل كه است طبيعي  جـاي   بـه  واحـد  توسـعة  شـاخص  كـارگيري  هب
 :دارد وجود مشكالتي امر اين براي تحقق اما ،اند جداگانه هاي شاخص از اي مجموعه

 ندارد؛ را كيفي هايمعيار دقيق گيري اندازه توان اي كمي شاخص هيچ كه اين نخست

 همة اساس بر آمده دست به كيفي سطوح توانند نمي ها شاخص از يك هيچ كه اين دوم
 ابعاد اين كه آوريم خاطر به اگر ويژه به ؛كنند برآورد مطلوبي طور به را توسعه ابعاد

 ؛است فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي،

 براي را گوناگون هاي شاخص بتوان آن موجب به كه روشي اتخاذ در كه اين سوم
 هاكشور توسعة سطح براي واحدي شاخص به و كرد جمع ديگر يك با مختلف هاي كيفيت
  .)28: 1378 نيكسون، و كلمن( دارد وجود محسوسي مشكالت يافت دست
 

 انساني ةتوسع شاخص 3.6

 براي را جديدي شيوة ملل سازمان كه است شده باعث توسعه انساني ابعاد به توجه
 اصليشالودة . است گرفته نام انساني توسعة شاخص كه كند ارائه توسعه گيري اندازه
 .است استوار ،هندي اقتصاددان، آمارتياسن پروفسور هاي قابليت رويكرد بر شاخص اين

 درامد تولد، هنگام در زندگي به اميد شاخص چهار تركيب از انسانية توسع شاخص
 كشور تحصيل هاي سال تعداد به اميد و كشور تحصيل هاي سال تعداد ميانگين كشور، سرانة

 دهند مي تشكيل را آموزش و زندگي سطح سالمت، معيارهاي ترتيب به كه شود مي تشكيل
  ).ملل سازمان سايت(

  
 ملل سازمان توسعة برنامة 4.6

 بـا  كـه  اسـت  اي شبكه كرد، آغاز را شكار 1966 سال از كه ،ملل سازمان ةتوسع برنامة
 را زندگي كيفيت كه كند معرفي را پيشرفت از نوعي كوشد مي جهاني و ملي هاي تالش
 يـاري  هـا  بحـران  برابر در ايستادگي راستاي در را جامعه و بخشد بهبود افراد همة براي
 بـا  زيـر  هـاي  چـالش  حـل  راسـتاي  در ملـل  سازمان توسعة برنامة زمينه اين در. رساند

  :كند مي مشاركت كشورها
 ؛هزاره توسعة اهداف به يابي دست و فقر كاهش .1
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 ؛دموكراتيك حكومت .2

 ؛بازيابي و بحران از گيري پيش .3

 .پايدار توسعة به يابي دست براي انرژي و زيست محيط. 4

 و ها ظرفيت توسعة انساني، حقوق از حفاظت شهاي فعاليت تمامي در چنين هم
 و جنسيتي تساوي ملل سازمان توسعة برنامة. كند مي تشويق را زنان مندسازي توان
 براي راهي كه اين جهت از هم و زنان انساني حقوق جهت از هم را زنان مندسازي توان

 كه است آن در پي و كند مي دنبال است پايدار توسعة و هزاره توسعة اهداف به رسيدن
 واقعي صداي بتوانند مدني جامعة و خصوصي بخش و دولتي نهادهاي تمامي در زنان
 باشند مؤثراست  هدنكن تعيين شانكشور و خانواده آيندةدر  كه هايي تصميم بر و داشته

  ).همان(
 

  نيانسا ةتوسع گزارش 5.6
 انساني توسعة گزارش نام با گزارشي ساله هر متحد ملل سازمان توسعة برنامة 1990 سال از

 آموزشي، هاي شاخص مانندگوناگوني  هاي زمينه در كشورها ،آن در و كند مي منتشر
 .شوند مي بررسي سياسي و زيستي محيط اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي،

 به انساني توسعة شاخص ميزان اساس بر را كشورها انساني، توسعة گزارش در
 كشورهاي باال، انساني توسعة با كشورهاي باال، بسيار انساني توسعة با كشورهاي هاي گروه

 .كنند مي تقسيم پايين انساني توسعة با كشورهاي و متوسط انساني توسعة با

 ارزيابي استاير در ملل سازمان توسعة برنامة ايه شاخص از گروهي مقاله اين در
  .است شده بررسي آن همساية كشورهاي و ايران در زنان موقعيت

 

 ايران از 2013 سال در انساني توسعة گزارش. 7

 ايران كنوني انساني توسعة شاخص نرخ ،2013 سال در انساني توسعة گزارش به توجه با
 اين .كند مي بندي طبقه باال انساني توسعة با كشورهايي زمرة در را ايران كه است 742/0

 براي ايران هاي سياست )2013- 1980 هاي سال( سال 32 طول در كه دهد مي نشان گزارش
 نشان چنين هم گزارش اين. است بوده توجه شايان هم و مناسب هم انساني توسعة ارتقاي

 توسعه حال در كشورهاي ميان در انساني توسعة شاخص كمبود كاهش در ايران كه دهد مي
  .دارد را مقام دومين
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 همسايه كشورهاي و ايران در زنان يافتگي توسعه وضعيت مقايسة. 8

 نابرابري شاخصكند  مي گيري اندازه متحد ملل سازمان توسعة ةبرنام كه هايي شاخص از يكي
 نابرابري شاخص اين. شد معرفي تجربي يشاخص 2010 در شاخص اين. است جنسيتي
 نرخ و مادران مير و مرگ نرخ بر مبتني كه بهداشت گيرد؛ مي اندازه بعد سه در را جنسيتي
 تعداد و پارلمان در زن نمايندگان تعداد شامل كه مندسازي توان است، نوجوان زنان باروري
 كه سوم بعد و دارند راهنمايي تحصيلي مدرك كم دست كهاست  سال 25 باالي زنان نسبي
 ترين مهم. شود مي تعيين كار بازار در زنان مشاركت نرخ واسطة به و بوده كار بازار به مربوط
 بعد در گير چشم كاهش ،بعد يك در بهبود دهد نمي اجازه كه است آن شاخص اين مزيت
 ملي دستاوردهاي دهد نشان كه است اين شاخص اين طراحي از هدف. دهد پوشش را ديگر
 ميزان). همان( است رفته بين از جنسيتي نابرابري اساس بر اندازه چه تا انساني توسعة بخش در
 .دهد مي نشان را مردان و زنان بين كامل برابري صفر كه است يك و صفر بين شاخص اين

 در نيز آن اجزاي ،آن همساية كشورهاي و ايران در شاخص اين مقايسة از پس ادامه در
 بـار  يك اند كوشيده نويسندگان تحليل اين در كه است گفتني. دنشو مي مقايسه كشورها اين

 تغييراتي ديگر بار و كنند تحليلشده  بررسي هاي شاخص نظر از را كشورها كنوني وضعيت
 .كنند بررسي است پيوسته وقوع به كشورها اين در ها سال طي كه

 )GII( :جنسيتي نابرابري شاخص

 )GII( جنسيتي نابرابري شاخص. 1 جدول

 دنيا سطح در 2011 سال در رتبه 2011 2009 2000 1995   

 107   496/0 53/0 527/0 622/0  ايران

 147   712/0 72/0 746/0 ... افغانستان

 59   34/0 355/0 4/0 462/0 ارمنستان

 54   323/0 ... ... ... آذربايجان

 120   557/0 566/0 799/0 182/0  عراق

 47   274/0 256/0 36/0 581/0 كويت

 123   567/0 596/0 614/0 ... پاكستان

 145   682/0 656/0 685/0 ... عربستان

 68   366/0 419/0 515/0 ... تركيه

 …   ... ... ... ... تركمنستان

  2013 سال در ملل سازمان توسعة گزارش: منبع
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سال  در مقايسه با 2011 سال در جنسيتي نابرابري كه است آن گوياي 1 جدول هاي داده
 به ؛بوده واحد 1/0 از تر كم آن تغييرات اما، داشته نزولي روندي كشورها همة در 2000
 واحد 15/0 تركيه در و كاهش واحد 24/0 عراق در فقط. است بوده ثابت       ًتقريبا  كه نحوي
 واحد 13/0 ،1995 در مقايسه با 2011 سال در ايران. شود مي ديده آن ميزان در كاهش
 .است كرده تجربه را شاخص اين ميزان در كاهش

 و داشت را پنجم رتبة تركيه و ارمنستان آذربايجان، كويت، از پس ايران 2011سال  در
 سطح در كشورهاي با ايران مقايسة در. است 5/0       ًتقريبا  ايران مورد در شاخص اين ميزان
 در. خورد مي چشم به عربستان و پاناما از قبل و جدول انتهاي در ايران ،باال انساني توسعة

 متوسط و شود مي ديده رأس در gii شاخص در 162/0 ميزان با يوگسالوي ،جدول اين
 نابرابري ميزان بنابراين ؛است 46/0 جهان كل در و 38/0 كشورها اين در شاخص اين ميزان
 ميزاني با هلند در شاخص اين ميزان ترين كم. است تر بيش نيز جهاني متوسط از ايران در

  .شود مي ديده )045/0( صفر به نزديك
 

       وضعيت     نظر    از        همسايه         كشورهاي   و       ايران    در        جنسيتي          نابرابري      شاخص        مقايسة     1.8
     زنان   ي     بارور        بهداشت

 شـرطي  و انسـاني  توسـعة  ابعـاد  تـرين  مهـم  از ترديـد  بي ،جمعي چه و فردي چه ،سالمت
 به توجه زمينه اين در. )Kolander, 1999: 2( است اجتماعي هاي نقش ايفاي براي ضروري
 نيمي به منزلة زنان سالمت وضعيتبه  طرفي از. دارد اي ويژه اهميت زنان سالمت وضعيت

 و خـانواده  تكامـل  در زنـان  كليدي نقش ،ديگر طرف از .شود توجه بايد جامعه جمعيت از
. اسـت  شـده  منجـر  فرزنـدان  و خانواده فعاليت نحوة بر آنان سالمت تأثيرگذاري به جامعه

 مـادران  ميـر  و مرگ نرخ شاخص تعريف به سالمت با توأم طوالني زندگي از برخورداري
 سـالمت  ارتقاي آن نيز كه است نوجوان زنان باروري نرخ ،ديگر شاخص. است شدهمنجر 
 .دارد نظر در را مادران

  )    زنده      تولد      هزار     100    هر      ازاي    به      زنان     مير   و     مرگ       تعداد (        مادران   ر ي م   و     مرگ      نسبت      شاخص 1.1.8

  مادران مير و مرگ نسبت شاخص .2 جدول

   1990 2000 2005 2010 

 21 30 48 120    ايران
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 460 710 1000 1300 افغانستان

 30 34 38 46 ارمنستان

 43 52 65 56 آذربايجان

  63 74 78 89    عراق

 14 8 9 11   كويت

 260 310 380 490   پاكستان

 24 25 27 44 عربستان

  20 28 39 67    تركيه

 67 76 91 82 تركمنستان

 2013 سال در ملل سازمان توسعة گزارش: منبع

 1995 در مقايسه با 2000 سال در شاخص اين ميزان كه شود مي مالحظه 2 جدول در
به  2010 در و است يافته كاهش ارمنستان و آذربايجان جز شده بررسي كشورهاي همة در

 در ،حال اين با. است بوده مواجه كاهش با كويت جز كشورها همة در 2000سال  نسبت
 در مادر مرگمورد  14 فقط واست  كرده عمل كشورها ساير از تر موفق كويت 2010سال 
 ميان در مادر مرگ 21 با ايران. شود مي مشاهده كشور اين در زنده تولدهزار  100 هر ميان
 ترين بيش است توانسته ايران. گيرد مي قرار تركيه و كويت از پس زنده تولد هزار 100 هر

 بيست طول دراست  شده موفق زيرا ؛باشد داشته شده بررسي كشورهاي ميان در را تغيير
 آن ميزان ششم يك به و دهد كاهش درصد 82 را شاخص اين ميزان) 2010 تا 1990( سال
  .برساند 1990سال  در

 ميان در را رتبه باالترين ،زنده تولد هزار هر در مادر مرگ سه با استوني است ذكر شايان
 و 145 ،2011 در شاخص اين جهاني متوسط. است داده اختصاص خود به دنيا كشورهاي
 ميزان به ايران در كه است 47 انساني نيروي باالي توسعة با كشورهاي در آن متوسط
 سال در ملل سازمان توسعة گزارش آمار چنين هم. است تر كم ها آن از اي مالحظه درخور
 از پس را دنيا پنجم رتبة شاخص اين كاهش زمينة در ايران كه است آن گوياي 2013

 گزارش( است داده اختصاص خود به روماني و مالديوز بالروس، استوني، كشورهاي
 .)2013 سال در ملل سازمان توسعة
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  )    ساله    19    تا    15      زنان (        نوجوان      زنان   ي     بارور     نرخ      شاخص       2.1.8

  )ساله 19 تا 15 زنان( نوجوان زنان باروري نرخ شاخص .3 جدول

   2000 2005 2008 2010 

 5/29 3/18 5/33 4/48    ايران

 7/118 3/121 2/161 4/212 افغانستان

 7/35 7/35 9/37 53 ارمنستان

 8/33 8/33 6/33 41 آذربايجان

  98 5/85 2/71 1/57    عراق
 8/13 2/13 1/16 9/26   كويت

 6/31 7/45 3/41 60   پاكستان

 6/11 1/26 6/20 3/37 عربستان

  2/39 8/38 8/42 52    تركيه
 5/19 5/19 23 8/17 تركمنستان

 2013 سال در ملل سازمان توسعة گزارش: منبع

 و دهد را نشان مي نفر هزار هر در هسال 19تا  15 جوان مادران از متولدان تعداد آمار اين
 همـة  در 2000 در مقايسـه بـا   2010 در نوجـوان  زنـان  بـاروري  نـرخ  كه است آن گوياي

 .است داشته افزايش تركمنستان و عراق در فقط و داشته كاهش ايران همسايگان

 ،منطقه كشورهاي ميان در كه دهد مي نشان نوجوان زنان باروري نرخ به مربوط آمار
. دهد اختصاص خود به را شاخص اين ميزان در كاهش ترين بيش است توانسته عربستان

 1000 هر در باروري درصد 6/11 يعني ،نوجوان زنان باروري ميزان ترين كم ترتيب  بدين
 كويت ،عربستان از بعد. شود مي مشاهده كشور اين در منطقه كشورهاي ميان در نوجوان زن
. برساند 2000 سال در آن ميزان نصف به را شاخص اين ميزان است توانسته كه دارد قرار
 درصد 5/29 با تركمنستان و كويت عربستان، از پس ايران ،شاخص اين مطلق ميزان نظر از

 است ذكر شايان. دارد شهمسايگان ميان در را چهارم رتبة نوجوان زن هزار ميان در باروري
 .كاهش دهد 2000 سال را در مقايسه با شاخص اين شده است موفق ايران

 زن هـزار  هـر  در تولد 4 با ايتاليا و 9/3 با يسيسو به مربوط شاخص اين ميزان ترين كم
 با كشورهاي در و 2/51 جهان در شاخص اين متوسط 2011 سال در. است سال 19تا  15

  ).همان( است تر كم ها آن از اي مالحظه درخور ميزان به ايران كه است 9/45 باال توسعة
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 نظـر  از همسـايه  كشـورهاي  و ايـران  در زنان انساني توسعة وضعيت مقايسة 2.8
 مندسازي توان شاخص
 سطح دو در سياسي مشاركت .است جامعه در افراد انساني حقوق از يكي سياسي مشاركت

 استفاده و انتخابات در مشاركت مانند ها توده سطح در مشاركت نخست ؛شود مي بندي طبقه
 و دوستانه انسان خدمات در شركت و سياسي هاي انجمن و ها گروه در شركت رأي، حق از

 اين. برگزيدگان و نخبگان سطح در مشاركت دوم و بهداشتي و زيستي محيط هاي جنبش
 با متخصص، آگاه، عالي، تحصيالت با زناني حيطة در      ًمعموال  سياسي مشاركت از سطح
 مقننه، مجلس در نمايندگي مانند هايي عرصه در حضور و است اجتماعي تعهد و عالقه
 شركت و دارند سياسي بوي و رنگ كه هايي خانه وزارت در ويژه به ،مجريه قوة در شركت

 ).240: 1384 ملكي،(شود  مي شامل را المللي بين خدمات در

 دامنة و جديد هاي افق كه است فرد آگاهي تقويت زيربنايي هاي زمينه از يكي آموزش
 براي آموزش اهميت. گشايد مي فرارويش را اختيار و انتخاب و ها فرصت از اي گسترده

بر  فراواني اثرهاي اجتماع، در مشاركت براي تر بيش هاي فرصت ايجاد بر افزون زنان
 از يكي دختران و زنان آموزش زمينة در گذاري سرمايه. دارد خانواده بازدهي ميزان افزايش

 را بهداشتي هاي مراقبت اهميت كرده تحصيل زنان. است فقر كاهش هاي راه مؤثرترين
  .ندا آگاه شان خانواده و خود براي بهداشت رعايت هاي روش از و دهند مي تشخيص

 )مردان به زنان نسبت( مجلس در مشاركت شاخص 1.2.8
  )مردان به زنان نسبت( مجلس در مشاركت شاخص .4 جدول

   2000 2007 2008 2009 2010 2011 

 028/0 028/0 029/0 029/0 029/0 043/0    ايران

 382/0 382/0 381/0 35/0 35/0 35/0   افغانستان

 092/0 101/0 101/0 101/0 092/0 056/0   ارمنستان

 19/0 19/0 19/0 129/0 129/0 149/0   آذربايجان

 337/0 337/0 337/0 342/0 342/0 001/0    عراق

 083/0 083/0 083/0 083/0 032/0 015/0   كويت

 27/0 266/0 266/0 266/0 269/0 259/0   پاكستان

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0   عربستان

 165/0 165/0 01/0 01/0 01/0 046/0    تركيه

 202/0 202/0 202/0 202/0 001/0 19/0 تركمنستان
 2013 سال در ملل سازمان توسعة گزارش: منبع
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سـال   در مقايسـه بـا   2011سـال   در مجلس در مردان به نسبت زنان مشاركت شاخص
 مانده ثابت كه عربستان در جز دهد مي نشان افزايش ايران همساية كشورهاي همة در 2000
 .است بوده مواجه كاهش با كه ايران درو  است

 باالترين) 27/0( پاكستان و) 337/0( عراق ،)337/0( افغانستان ترتيب به 2011 سال در
 و اند داده اختصاص خود بهرا  مجلس در مردان در مقايسه با زنان مشاركت زمينة در ها رتبه
  . دارد قرار) 001/0( عربستان از قبل جدول انتهاي در ايران
 در چه سياسي عرصة در زنان مشاركت ميزان دهد مي نشان شاخص اين ،حال هر در
 مجلس نمايندگان كل نسبت كه طوري به ؛است پايين آن همساية كشورهاي در چه و ايران
 دورة در تعداد اين كه است بوده زن چهار فقط سوم تا اول هاي دوره طي ايران در زن

 مشاهده دوباره اما ،است يافته افزايش زن چهارده به پنجم دورة در و زن نه به چهارم
 كاهش با اسالمي شوراي مجلس در زن نمايندگان تعداد ،بعدي هاي دوره در كه شود مي

 زن هشت هشتم دورة در زن، سيزده هفتم و ششم دورة در كه طوري به است؛ شده مواجه
 .يابند راه گذاري قانون قوة به اند توانسته زن نه نهم مجلس در و

 ،دنيا كشورهاي نسبتبه  شاخص اين زمينة در ايران كه گفت بايد كلي يديد در
 قرار دنيا كشور 186 جدول از آخر كشور ده زمرة در لبنان همراه به و دارد پاييني ةرتب

 رواندا به مربوط مجلس در زنان مشاركت ميزان ترين بيش است گفتني. است گرفته
 زنان به مجلس هاي كرسي درصد 9/51 آن در كه است) يافته توسعه كم كشورهاي گروه(
 بسيار يافتگي توسعه با كشورهاي گروه( آندورا كشورهاي آن از پس و دارد ختصاصا

 قرار درصد 2/45 با )باال يافتگي توسعه با كشورهاي گروه( كوبا و درصد 50 با )باال
 و دنيا سطح در مجلس هاي كرسي از درصد 3/20 ،2011 سال در متوسط طور به. دارند

 درصد 5/18 باال، بسيار يافتگي توسعه با كشورهاي در مجلس هاي كرسي از درصد 25
 هاي كرسي ازدرصد  2/19 و باال يافتگي توسعه با كشورهاي در مجلس هاي كرسي از

 توسعة گزارش( است يافته اختصاص زنان به يافته توسعه كم كشورهاي در مجلس
  ).2013 در ملل سازمان

 سطح به كشورها ميان در شاخص اين توزيع كه شود مي مشاهده ،بنابراين
 ديده كشورهايي گروه چهار هر در كه نحوي به ؛نيست وابسته ها آن يافتگي توسعه

 به مجلس هاي كرسي از درصد 10 از تر كم يا درصد 40 از بيش ها آن در كه شوند  مي
  .است يافته اختصاص زنان
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 )مردان به زنان سهم( راهنمايي تحصيالت حداقل با جمعيت شاخص 2.2.8

 )مردان به زنان سهم( راهنمايي تحصيالت حداقل با جمعيت شاخص .5 جدول

   1970 1985 1995 2000 2009 

 664/0 596/0 535/0 451/0 391/0   ايران

 171/0 275/0 253/0 151/0 127/0 افغانستان

 993/0 983/0 973/0 961/0 936/0 ارمنستان

 … .… … … … آذربايجان

 515/0 502/0 477/0 399/0 332/0   عراق

 189/1 147/1 003/1 983/0 843/0  كويت

 502/0 448/0 381/0 27/0 086/0  پاكستان

 868/0 807/0 679/0 512/0 29/0 عربستان

 58/0 539/0 502/0 464/0 411/0   تركيه

 … … … … … تركمنستان

 2013 در ملل سازمان توسعه گزارش: منبع

 همة در راهنمايي تحصيالت حداقل با جمعيت شاخص ،5 جدول به توجه با
 جز هب ؛شود مي مشاهده مداوم افزايشي روند 2009 تا 1970 سال از ايران همساية كشورهاي
 از آماري البته ؛است كرده تجربه را كاهشي روندي 2000 سال از پس كه افغانستان
 و) 93/0( ارمنستان در كه دهد مي نشان آمار اين. نيست موجود آذربايجان و تركمنستان

 يك به       ًتقريبا  مردان و زنان يعني ؛باالست شاخص ميزان 1970 همان از) 84/0( كويت
 از باسواد زنان تعداد كويت در كه دهد مي نشان 2009 در آمار مالحظة اما ،باسوادند ميزان
 باسواد مردان و زنان تعداد ارمنستان در و) 189/1 شاخص ميزان( است گرفته پيشي مردان

 ).993/0 شاخص ميزان( است رسيده تساوي به

 كه است رسيده 664/0 به 2009 در كه بوده 391/0 ،1970 در ايران در شاخص اين
 مقدار ترين كم 171/0 ميزان با افغانستان. دارد را منطقه چهارم رتبة) 868/0( عربستان از پس
 .است 5/0 باالي شاخص اين كشورها ساير در اما ،دارد را شاخص اين

 تحصيالت حداقل مردان با مقايسه درزنان  1/62 متوسط 2010 تا 2006 از سال ايران در
 حالي در اين. است درصد 1/69 مردان دربارة شاخص اين كه حالي در اند؛ داشته راهنمايي

 حداقل دوره اين در زنان و مردان درصد 100 كانادا و استراليا فنالند، كشورهاي در كه ستا
 اسلواكي و دانمارك قزاقستان، چك، انگلستان، كشورهاي در و اند داشته راهنمايي تحصيالت

 مشاهده زنان و مردان ميان چنداني تفاوت و خورد مي چشم به درصد 100 به نزديك رقمي
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 در باال بسيار انساني يافتگي توسعه سطح با كشورهاي سطح در متوسط طور به. شود نمي
 تحصيالتكم   دست مرداندرصد  1/87 و زناندرصد  7/84 ،2010 تا 2006 هاي سال طول

 به ايران شامل باال يافتگي توسعه سطح با كشورهايي دربارة رقم اين كه اند داشته راهنمايي
  ).همان( است باالتر متوسط اين از ايران كه رسد ميدرصد  9/62 و 3/52

 
       نظـر     از          همسـايه            كشـورهاي    و       ايران    در      زنان        انساني       توسعة       وضعيت        مقايسة     3.8

    كار       بازار    در      حضور
در بسياري  زنان رشد ساز زمينه را آن برخي و است برانگيزي چالش موضوع زنان اشتغال

 به اعتماد روحية ايجاد با خانوادگي و اجتماعي فردي، لحاظ بهدانند؛ از جمله  مسائل مي
 مسائل درك و فهم اجتماعي، بينش و آگاهي ايجاد روحي، و فكري استقالل رشد، نفس،
 بيهوده از جلوگيري و فراغت اوقات از آنان بهينة استفادة مشكالت، اين حل به كمك و زنان

 و روزمره زندگي نواختي يك و بيكاري از ناشي افسردگي از جلوگيري وقت، گذراندن
 وري بهره افزايش هاي روش با  آشنايي روح، سالمت و شادابي ،بودن مفيد از رضايت احساس
 از جلوگيري خانوار، درآمد و ملي درآمد رشد به كمك خانواده، معنوي و مادي امكانات
 كه حالي در. بيوه و مطلقه زنان در ويژه به ،مالي نياز و فقر اثر بر زنان اجتماعي پذيري آسيب
 سبب را آن يا دانند مي خانوادگي هاي نقش بهينة ايفاي در مانعي را زنان اشتغال ديگر برخي
 از يكي منزلة به كار نيروي مشاركت نرخ ،حال هر در. پندارند مي اجتماع در مشكالتي ايجاد

 .است مطرح المللي بين ادبيات در زنان يافتگي توسعه هاي شاخص

 :)مردان به زنان سهم نسبت( كار نيروي مشاركت نرخ شاخص

  )مردان به زنان سهم نسبت( كار نيروي مشاركت نرخ شاخص .6 جدول
 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

 226/0 224/0 221/0 219/0 244/0 253/0 262/0 19/0 121/0 ايران

 196/0 193/0 188/0 183/0 179/0 175/0 172/0 166/0 19/0 افغانستان

 704/0 704/0 705/0 704/0 718/0 732/0 745/0 793/0 786/0 ارمنستان

 899/0 901/0 905/0 907/0 893/0 881/0 867/0 804/0 765/0 آذربايجان

 209/0 206/0 205/0 203/0 2/0 2/0 197/0 182/0 154/0 عراق

 527/0 527/0 528/0 525/0 533/0 542/0 547/0 541/0 443/0 كويت

 273/0 269/0 263/0 258/0 251/0 247/0 229/0 191/0 158/0 پاكستان

 239/0 235/0 232/0 237/0 241/0 247/0 238/0 219/0 18/0 عربستان

 394/0 394/0 372/0 352/0 342/0 34/0 334/0 362/0 423/0 تركيه

 611/0 618/0 615/0 618/0 621/0 625/0 628/0 646/0 62/0 تركمنستان

 2013 در ملل سازمان توسعة گزارش: منبع
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 روند در كشورها همة در 1985در مقايسه با  1995 سال در 6 جدول به توجه با
 جز به ؛شود مي مشاهده افزايش كار نيروي مشاركت در مردان نسبتبه  زنان سهم شاخص

 در مردان به زنان سهم نسبت ها آن در كه) 061/0( تركيه و) 024/0( افغانستان كشور دو
 تركيه دوباره ،1995 در مقايسه با 2000 سال در. است بوده مواجه كاهش با كار بازار

 روند در افزايش كشورها باقي و كاهش) 018/0( تركمنستان و) 048/0( ارمنستان ،)026/0(
 .اند كرده تجربه را شاخص اين

 مداومي افزايش تركيه و پاكستان افغانستان، عراق، كشورهاي در 2010 تا 2000 سال از
 اين در كار بازار در مشاركت از زنان سهم يعني ؛شود مي مشاهده شاخص اين روند در

 بر تركمنستان و ارمنستان كشورهاي اما ،است كرده طي را مداومي افزايشي روند كشورها
 در و كاهشي روند 2007 از بعد آذربايجان در. اند كرده تجربه را كاهشي روندي ها آن خالف
در  2010 سال در كلي طور به اما ،شود مي ديده مداوم كاهشي روند 2006 از بعد ايران

. اند بوده مواجه شاخص اين ميزان در كاهش با ايران و افزايش با آذربايجان 2000 مقايسه با
 كويت در هاتغيير برآيند اما ،شود نمي ديده مشخصي روند چند هر هم عربستان و كويت در

 ارمنستان و افزايش واحد 06/0 با تركيه كلي طور به. است بوده افزايش عربستان در و كاهش
 اين ميزان در تغيير ترين بيش كاهش واحد 036/0 با ايران ،آن از پس و كاهش واحد 04/0 با

 آن گوياي 2010 سال در آمارها اين مقايسة. اند داده نشان 2010 تا 2000 سال از را شاخص
 ،حال اين با. است زنان از بيش كار بازار در مردان مشاركت كشورها اين همة در كه است

 و) 7/0( ارمنستان ،)89/0( آذربايجان يعني ،سابق شوروي كشورهاي در زنان مشاركت
 رتبة شاخص اين نظر از ايران. دارد معناداري تفاوت كشورها ساير با) 61/0( تركمنستان

 .دارند قرار افغانستان و عراق كشورهاي ،آن از پس و دارد كشور ده اين ميان در را هشتم

 در مردان و زنان مشاركت ميزان مشاهدة با يعني ،ديگر اي شيوه به موضوع اينبه  اگر
 نرخ ترين بيش كه يابيم درمي ،كنيم توجه مردان به زنان نسبت محاسبة از پيش كار بازار

 در كه آن ضمن. اند شاغل زنان درصد 88 آن در كه شود مي ديده تانزانيا در زنان مشاركت
 رواندا، كشور چهار جز ، بهدارند حضور كار بازار در زنان از بيش مردان دنيا كشورهاي همة

 نكتة. دارند اشتغال بازار در مردان از تر بيش زنان ها ن آ در كه بروندي و ماالوي موزامبيك،
 كشورها يافتگي توسعه سطح به كار بازار در زنان مشاركت ميزان كه است آن توجه شايان
 در باال بسيار انساني توسعة با كشورهاي در زنان اشتغال متوسط كه نحوي به ؛ندارد بستگي
 باال انساني توسعة با كشورهاي در 7/52 ،2011 سال در انساني توسعة شاخص بندي تقسيم

. است 4/56 پايين انساني توسعة با كشورهاي در و 5/50 متوسط انساني توسعة با ،8/46
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 در زنان اشتغال ميزان ترين كم مقابل در. است 3/51 دنيا كشورهاي در زنان اشتغال متوسط
 سوريه، كشورهاي ترتيب به جدول انتهاي در كه نحوي به ؛شود مي ديده مسلمان كشورهاي

 پاكستان، لبنان، سعودي، عربستان ايران، افغانستان، اردن، اشغالي، فلسطين الجزاير، عراق،
 در كه دارند قرار سودان و ليبي هند، موريتاني، عمان، تركيه، مراكش، تونس، يمن، مصر،
 و فرهنگي عامل نقشگفتني است  بنابراين ؛اند شاغل زنان از تر كم يادرصد  30 ها آن

 .است پررنگ بسيار زمينه اين در اعتقادي

 از درصـد  4/16 و مـردان درصـد   5/72 ايران در 2011 در ،شود مي ديده كه طور  همان
  .)همان( اند شاغل زنان

 

 پيشنهاد ارائة و گيري نتيجه. 9
 آمار از استفاده با آن همساية كشورهاي و ايران در زنان انساني توسعة وضعيت مقايسة
 سال در مقايسه با 2011 سال در جنسيتي نابرابري شاخص كه است آن گوياي ملل سازمان
 شاخص اين اجزاي بررسي اما ،است يافته بهبود ايران همساية كشورهاي همة در 2000
 كشورهاي در نمونه براي. است گوناگون كشورهاي در هايي تفاوت و تغييرات گوياي
 بسيار كار بازار در زنان مشاركت ارمنستان و آذربايجان تركمنستان، يعني ،سابق شوروي
 كه آن ضمن. دارند قرار متوسط سطح در مجلس در مشاركت شاخص زمينة در اما باالست،

 حداقل با جمعيت شاخص و پايين بسيار تركمنستان در نوجوان زنان باروري نرخ
 و سالمتي هاي شاخص لحاظ به افغانستان. باالست بسيار ارمنستان در راهنمايي تحصيالت
 كشور اين زنان اين، وجود با ؛است كرده عمل ضعيف بسيار كار بازار در زنان مشاركت

 باروري نرخ شاخص نظر از كويت. دارند حضور مجلس در منطقه كشورهاي ساير از بيش
 .دارد را وضعيت بهترين شده بررسي كشورهاي ميان در مير و مرگ نرخ و نوجوان زنان

 توسعة ارتقاي براي ايران هاي سياست ،2013 سال در انساني توسعة گزارش طبق
 را مقام دومين ايران كه نحوي به است؛ بوده توجه شايان و مناسب سال 32 طول در انساني

 در ،حال اين با. دارد توسعه حال در كشورهاي ميان در انساني توسعة شاخص ارتقاي در
در  را بهتري جايگاه 57 و 54 هاي رتبه با عربستان و كويت هنوز منطقه كشورهاي ميان

 .دندار ايران مقايسه با

 كه دارد قرار 107 رتبة در دنيا كشور 186 ميان در ايران زنان، انساني توسعة لحاظ به
 زمينة در ايران كه است آن گوياي شاخص اين اجزاي مالحظة اما ،است پاييني رتبة

) سال 19 تا 15 زنان( نوجوان زنان باروري نرخ شاخص يعني ،سالمت حوزة هاي شاخص
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 اين ميزان كه نحوي به ؛است كرده عمل موفق بسيار مادران مير و مرگ نرخ شاخص و
 نيروي باالي توسعة با كشورهاي در و دنيا در آن متوسط ميزان از ايران در ها شاخص
 مير و مرگ نرخ شاخص كاهش زمينة در است توانسته ايران .است تر كم بسيار انساني
 حداقل با جمعيت شاخص زمينة در. دهد اختصاص خود به را دنيا پنجم رتبة مادران

 يعني ،ديگر شاخص دو مورد در اما، خورد مي چشم به روند همين نيز راهنمايي تحصيالت
 .كند عمل موفق است نتوانسته كار بازار در زنان مشاركت و مجلس در زنان مشاركت

 سطح ،قبلي هاي شاخص خالف بر كه دهد مي نشان اخير شاخص دو تر دقيق بررسي
 مشاركت زمينة در ويژه ندارد؛ به اهميت شاخص دو اين تعيين در كشورها يافتگي توسعه
 دارد اختصاص پايين يافتگي توسعه با كشورهايي به دنيا باالتر رتبة چهار كار بازار در زنان
 .دارند قرار جدول انتهايي هاي رتبه در نيز جنسيتي نابرابري شاخص زمينة در كه

 به ،مجلس در مشاركت مانند ،سياسي عرصة يا كار بازار به زنان ورود      ًلزوما  بنابراين،
 شاخص دو اين در باشد بهتر شايد وشد  نخواهد منجر هاكشور در زنان يافتگي توسعه
 مشاركت آيا كه شود روشن بايد نخست ،زمينه اين در. گيرد صورت نظرهايي تجديد
 بهبود در شنتايج علت به يا است مهمي هدف خود خودي به زنان اقتصادي يا سياسي
 تر دقيق فهم ،دوم صورت در. است اهميت حائز كودكان يا زنان براي زندگي شرايط ساير
 علت تا دارد شده ذكر كشورهاي در متغيرها ساير و اجتماعي متغيرهاي بررسي به نياز آمار

 بايد مثال براي. دهد نشان را ديگر يك با زنان يافتگي توسعه هاي شاخص نبودن مقارن اصلي
 و ماالوي موزامبيك، رواندا، مانند كشورهايي در شده باعث عواملي چهشود  بررسي
 وضعيت ،پارلمان در شانپررنگ حضور و زنان سياسي باالي مشاركت رغم به ،بروندي
 .نيابد ارتقا زنان آموزشي يا بهداشتي

پيشنهاد  ديگر هاي شاخص برخي كنار در ها شاخص اين از تركيبي شاخصيبنابراين 
 براي( زنان سياسي هاي آگاهي ميزان انتخابات، در زنان مشاركت ميزان از جمله ،شود مي
 ساير و مديريت اقتصاد، سياسي، علوم هاي رشته در التحصيل فارغ زنان نسبت مثال
 .ي زنانها دارايي مالكيت ميزان يا) مرتبط هاي رشته

 مقتضيات با ايران در افتگيي توسعه است الزم ،1404 انداز چشم سند بر تأكيد با پايان در
 اسالمي، هاي ارزش و اخالقي اصول بر و متناسب كشور اين تاريخي و جغرافيايي فرهنگي،

 زمينة در انساني توسعة اهداف نخست است الزم ؛ بنابراينباشد متكي اش انقالبي و ملي
 سپس و شود فراهم آن سنجش براي ميك هاي شاخص و تعريف زنان موقعيت
 زنان اشتغال اگر مثال براي. شود ارزيابي اهداف به رسيدن راستاي در مناسب هاي سياست
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 ،ندارد ارزش زنان براي و آيد نمي شمار به ما كشور اهداف جزو منزل از خارج در
 است، جدول انتهاي در اسالمي كشورهاي وجود گوياي نيز جهاني هاي داده كه گونه همان

 سطوح در محارم حضور با خانوادگي كوچك صنايع يا خانگي مشاغل بهتر است توسعة
 .شود هدايت و بررسي گوناگون

 در قالـب  اسـت  شايسـته  ،گنجـد  نمي حاضر ةمقال در تحقيقي چنين گسترة كه جا آن از
  .بررسي شود حاضر تحقيق ادامة در و مستقل تحقيقي
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 با خاورميانه منطقة در زنان عالي آموزش وضعيت پژوهي آينده«). 1387( پوالب البني ام و زهرا فرد، پيشگاهي
 .3 ش ششم، دورة ،زنان پژوهش ،»ايران جايگاه بر تأكيد

 انسـاني  علـوم  و ادبيات دانشكدة مجلة ،»زنان مندسازي توان و حمايتي هاي سياست«). 1387( علي شكوري،
 .61 ش ششم، دورة خوارزمي، دانشگاه

  .5 ش دوم، دورة ،فرهنگ و زن ،»توسعه در زنان اشتغال نقش«). 1389( مرجان عليزاده،
 در مشـاركت  بـراي  زنـان  مندسازي توان«). 1382( راستابي فرخي زهرا و يزدخواستي بهجت محمود، كتابي،

 .7 ش اول، دورة ،)زنان پژوهش( سياست و توسعه در زن ،»توسعه
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 ،»زنـان  مندسـازي  تـوان  بـر  اجتمـاعي  حمايـت  تـأثير  بررسي«). 1391( سلحشوري پروانه و عليرضا ،كلدي
 .4 ش چهارم، دورة، رانيا ياجتماع توسعة مطالعات
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